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ﻣﯩﺮﺍﺝ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﺑﺮﯨﻜﻠﻪﺷﻨﯩﯔ ھﯚﻛﻤﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە
ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ.
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ

ﻣﯩﺮﺍﺝ

)ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ

ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ

ﻛﯩﭽﯩﺪە

ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻰ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻰ ھﻪﺭﺍﻣﺪﯨﻦ ﭘﻪﻟﻪﺳﺘﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻗﺴﺎ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﺋﯘ ﺟﺎﻳﺪﯨﻦ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻗﺎﺕ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﺋﯚﺭﻟﻪپ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﻮﺯﯗﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﻛﯧﭽﻪ( ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ھﻮﺯﯗﺭﯨﺪﯨﻜﻰ
ھﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﺎﺗﺘﺎ
ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ۋە
ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﺧﻪﻟﻘﺘﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ۋە ﺋﺎﻟﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:
ﺋﺎﻟﻼھ)ﺑﺎﺭﭼﻪ

ﻧﯘﻗﺴﺎﻧﺪﯨﻦ(

ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ

ﭘﺎﻛﺪﯗﺭ،

ﺩەﻟﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺋﯘ

)ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ

ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ

ﺋﯜﭼﯜﻥ،

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ(
ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﯩﻨﻰ)ﻳﻪﻧﻰ

ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ( ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻰ ھﻪﺭﺍﻣﺪﯨﻦ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻨﻰ
ﺑﻪﺭﻛﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻰ ﺋﻪﻗﺴﺎﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ
ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺗﯘﺭﻏﯩﭽﯩﺪﯗﺭ ،ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﻏﯩﭽﯩﺪﯗﺭ« .ﺋﯩﺴﺮﺍﺉ
ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -١ﺋﺎﻳﻪﺕ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ» :ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﯚﺭﻟﯩﺘﯩﻠﺪﻯ،
ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﻠﺪﻯ ھﻪﺗﺘﺎ ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ
١

ﺋﯚﺗﺘﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﺘﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﻯ ،ﺑﻪﺵ ۋﺍﻗﯩﺖ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ،
ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﻪ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﺩە ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ۋﺍﻗﯩﺖ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﯩﺪﻯ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ۋﺍﻗﯩﺖ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ
ﻳﻪﯕﮕﯩﻠﻠﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎﺧﯩﺮﺩﺍ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﻪ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﺩە ﺑﻪﺵ ۋﺍﻗﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎۋﺍﺑﺘﺎ ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ۋﺍﻗﯩﺖ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ
ﺑﺎﺭﺍۋەﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯩﺰﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ھﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ

ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰ

ﺷﯜﻛﯜﺭ

ۋە

ﻣﺎﺧﺘﺎﻳﻤﯩﺰ.

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ)ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻟﻪﺳﺘﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻗﺴﺎ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘ
ﺟﺎﻳﺪﯨﻦ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻗﺎﺕ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﺋﯚﺭﻟﻪپ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﻮﺯﯗﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ( ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺭەﺟﻪپ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪھﯩﻬ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺕ ﺑﯩﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﻧﻰ ھﻪﺩﯨﺴﺸﯘﻧﺎﺱ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ
ﺳﻪھﯩﻬ ﺩەپ ﺑﯧﻜﯩﺘﻤﯩﮕﻪﻥ.
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ

ﺑﯘ

ﺋﯧﻨﯩﻖ

ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ

ۋﺍﻗﺘﯩﻨﻰ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ

ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﺪﯗﺭﯨﺸﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ھﯩﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺯﺍﺕ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ۋﺍﻗﺘﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﮕﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺧﺎﺳﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ؛ ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ۋە ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭ ﺑﯘ
ﻛﯩﭽﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯘ ﻛﯧﭽﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﺑﺮﯨﻜﻠﻪﺵ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﻰ
ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﻣﯩﮕﻪﻥ .ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﮕﻪ ﺧﺎﺳﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ،
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘ ﻛﯩﭽﯩﺪە ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ
٢

ﺑﯘﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻏﺰﺍﻛﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ
ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯەﺗﺘﻰ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﻪڭ ﺗﺎﺭﯨﻼﺗﺘﻰ،
ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯەﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺰﻟﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﻳﯧﺘﻪﺗﺘﻰ،
ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﯘﻣﻤﻪﺕ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ،ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﭼﺎﻻ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻪﻟﻜﻰ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ
ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻨﻰ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘ ﻛﯩﭽﯩﺪە ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ
ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺳﻪﻣﯩﻤﻰ
ﺳﺎﺩﺍﻗﻪﺗﻤﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛپ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻣﺎﻧﯩﺘﯩﻨﻰ
ﻛﺎﻣﯩﻞ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺯﺍﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼپ ﻣﻪﻟﯘﻡ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺳﻪﻝ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻳﺘﺘﻰ ۋە ﺑﯘﻧﻰ
ﻳﻮﺷﯘﺭﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ۋە ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼپ ﻣﻪﻟﯘﻡ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯚﺭﯛﻟﻤﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻜﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﯩﻦ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ
ﺋﯘﻣﻤﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼپ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﺎﻟﻼھ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﺭەﺳﯘﻟﻰ

ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ

ﺑﯘﻳﺮﯗﻣﯩﻐﺎﻥ

ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﯗپ

ﭼﯩﻘﯩﭗ

ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺷﺘﯘﺭﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺭەﺩﺩﯨﻴﻪ ﺑﻪﺭﺩﻯ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ

ﻣﺎﺋﯩﺪە

ﺋﯩﺴﻼﻡ

ﺳﯜﺭﯨﺴﯩﺪە

ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺗﺎﻛﺎﻣﯘﻟﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
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ﺩﯦﺪﻯ»:ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻤﻨﻰ
ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﯖﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﺎﻟﻠﯩﺪﯨﻢ« .ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺷﯘﺭﺍ ﺳﯜﺭﯨﺴﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ»:ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﻪﻥ ﻣﻪﺑﯘﺩﻟﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟
)ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻨﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺗﻪﺧﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ( ھﯚﻛﻤﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ
)ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻼ( ھﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ)،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ(ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ)ﻳﻪﻧﻰ
ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭ(ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺳﻪھﯩﻬ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩە»:
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﭼﯘﻕ
ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻣﻤﻪﺗﻨﻰ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺧﻪﺗﯩﺮﻯ ۋە
ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ھﻪﺯەﺭ ﺋﻪﻳﻠﻪﺷﻜﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺳﻪھﯩﻬ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩﯨﻦ» :ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺋﺎﻧﯩﻤﯩﺰ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ
ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ( ﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻥ » :ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻳﻮﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ
ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ « .ﺟﺎﺑﯩﺮ)ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ( ﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺟﯜﻣﻪ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ
ﺧﯘﺗﺒﯩﺴﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ  »:ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ،
ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻳﻮﻟﻰ ،ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﻪڭ ﺋﻪﺳﻜﻰ ،ﻧﺎﭼﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ،
ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ

ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
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ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ« ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ »ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﺎ« ﺩﯦﮕﻪﻥ .
ﺋﯩﺮﺑﺎﺯ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﺎﺭﯨﻴﻪ)ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ( ﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ » :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ
ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﻪﻟﺒﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺗﯩﺘﺮەپ ﻛﻪﺗﺘﻰ،
ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻳﺎﺵ ﺗﯚﻛﯜﻟﺪﻯ ،ﺑﯩﺰ :ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ! ﺑﯘ ۋەﺯ
ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ۋﯨﺪﺍﻻﺷﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻛﻪﺗﺘﯩﻐﯘ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﻪﻧﻪ
ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ ،ﺩﯦﺪﯗﻕ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ :ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ
ﻗﻮﺭﻗﯘﺷﻘﺎ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﺍ ﺗﻪﻧﻠﯩﻚ ﻗﯘﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﺷﻘﺎ ۋە ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﯩﭽﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﺎﺷﯩﺴﺎ ﻛﯚپ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ،
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ۋە ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﯩﮕﯜﭼﻰ ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﯕﻼﺭ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﭼﯩﺸﻠﻪپ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ
ھﻪﺯەﺭ ﺋﻪﻳﻠﻪﯕﻼﺭ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻗﺘﯘﺭ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺑﯘ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚپ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻡ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﺋﯘﻣﻤﻪﺗﻨﻰ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﺪﻯ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺩەپ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ۋە ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺩﯨﻨﻐﺎ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺸﻨﻰ
ﻗﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘﻳﺮﯗﻣﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﯩﺶ ﺩەپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪھﯘﺩﻯ،
ﻧﺎﺳﺎﺭﺍﻻﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
٥

ﺩﯨﻨﺪﺍ ﻳﻮﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﻗﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻨﻰ
ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯘﺭ ،ﺑﯘ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﭼﻮڭ ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە
ﺗﯚھﻤﻪﺕ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ »ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ«
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﻣﯘ ﻗﺎﺭﺷﻰ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘﻣﻤﻪﺗﻨﻰ
ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺴﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺯﯨﺖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﺩﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺋﯚﺗﯜﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺕ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺩەپ
ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩەﻟﯩﻞ ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ
ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ

)

ﻳﻪﻧﻰ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ

ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻦ

ﭘﻪﻟﻪﺳﺘﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻗﺴﺎ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘ ﺟﺎﻳﺪﯨﻦ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻗﺎﺕ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ
ﺋﯚﺭﻟﻪپ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﻮﺯﯗﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﻨﻰ
ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﺷﻨﯩﯔ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ( ﺩەپ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .ﺋﺎﻟﻼھ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ،ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺑﯘﻧﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ھﺎﺭﺍﻡ ﺩەپ ﺑﯧﻜﯩﺘﺘﻰ .ﻣﻪﻥ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ

ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ

ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﺘﯩﻦ

ﺑﯘ

ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺷﻨﻰ

ﺋﯚﺯ

ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻢ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍپ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯘ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﺩﯗﻡ ،ﺑﯘ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻠﻪﺭ
ﻛﯚپ ﺟﺎﻳﻼﺭﻏﺎ ﺗﺎﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘﻧﻰ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺩەپ ﮔﯘﻣﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺩﯨﻨﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺋﺎﺗﺎ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰﻧﻰ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ھﻪﻗﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘپ
ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ،ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﺷﻼﺷﻘﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮﺩﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ
٦

ۋە

ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ

ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،

ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ

ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺳﺎﻻﻡ ۋە ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﮕﯘﭼﻰ ﺯﺍﺗﺘﯘﺭ.
)ﻣﯩﺌﺮﺍﺝ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﺪە ﻳﯜﺯ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻚ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺗﺎﺭﯨﺨﺸﯘﻧﺎﺳﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﻮﻧﻼﺭﭼﻪ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻼﺭ
ﺑﻮﻟﯘپ،

ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭ

ﺩەۋﺭﯨﺪە

ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ

ﺋﯘ

ﺧﺎﺱ

ﻛﯧﭽﻪ

ﻗﯩﻠﯩﭗ

ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ۋە ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﻛﯧﭽﻪ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ،ﻳﯧﺰﯨﭗ
ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻣﯩﻐﺎﻥ ،ﺷﯘ ﺳﻪۋەﭘﻠﯩﻚ ﺗﺎﺭﯨﺨﺸﯘﻧﺎﺳﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯘ ﻛﯧﭽﻪ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ .ﺩﯦﻤﻪﻙ؛ ﻣﯩﺮﺍﺝ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﺪە ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘ ﻛﯧﭽﯩﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼپ ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎﻱ ﺗﺎڭ ﺋﺎﺗﻘﯘﺯﯗﺵ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ،ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩەۋﺭﯨﺪﯨﻤﯘ ﺑﯘ
ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ

ﻗﯘﺗﻠﯘﻗﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ

ﺋﯚﺯﻯ

ﺑﯩﺰﻧﯩﯖﻤﯘ

ﺋﯘ

ﻛﯧﭽﯩﻨﻰ

ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ،ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﻛﯧﭽﯩﺪەﻙ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ
ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ۋﺍﭘﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺩﯨﻦ ﻧﺎﻣﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺩەپ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺶ ،ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﯘ
ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪەﻙ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﻰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ
ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ؛ ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ،

ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﻛﻰ

ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪە ﻗﻪﻳﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ .ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﯩﺴﯘﻥ-.ﻣﯘھﻪﺭﺭﯨﺮ(-

٧

